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Išrašas 
 

SODININKŲ BENDRIJA „GULBINAI“ 
 

VISUOTINIO (PAKARTOTINIO) ATASKAITINIO BENDRIJOS NA RIŲ  SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS 

 
 

2015-05-09  Nr. VS-2 
Vilnius 

 
Visuotinis pakartotinis ataskaitinis bendrijos narių susirinkimas įvyko 2015 m. gegužės 09  d. 
(12.00 – 15.00 val.) s/b „Gulbinai“ vandens siurblinės patalpose. 
Apie kviečiamą susirinkimą ir jo darbotvarkę skelbta bendrijos interneto svetainėje 
www.sbgulbinai.lt , bendrijos skelbimų lentose, apie jį bendrijos narius informavo bendrijos 
grandžių grandininkai. 

 
Bendrijoje yra 583 nariai.  
Šiame susirinkime dalyvavo 28 nariai (dalyvių registravimo sąrašas pridedamas). 
Šis susirinkimas pakartotinis, todėl netaikomas kvorumo reikalavimas.  
Susirinkimas laikomas įvykusiu ir vadovaujasi ta pačia darbotvarke.  

 
Vienbalsiai išrinkti ir patvirtinti susirinkimo pirmininkas Juozas Liaukonis ir susirinkimo 

sekretorius Vidmantas Urbonas. 
Vienbalsiai pasiūlyta ir patvirtinta balsų skaičiavimo komisija: Algirdas Jazdauskas, Lina 

Masaitienė, Jurgita Pukienė. 
 
Posėdžio pirmininkas   –  Juozas Liaukonis  
Posėdžio sekretorius –    Vidmantas Urbonas 

Vienbalsiai patvirtinta susirinkimo darbotvarkė. 
 
DARBOTVARK Ė: 

1. Bendrijos valdybos 2014 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 
2. Revizoriaus išvados apie 2014 m. bendrijos finansinę veiklą ir jų tvirtinimas. 
3. 2014 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 
4. 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
5. 2015 m. nario mokesčio ir kitų mokesčių (kaupiamųjų lėšų) tvirtinimas. 
6. Dėl žemės sklypų (vandens telkinių) bendrojo naudojimo bendrijos tikslams išpirkimo. 
7. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 6 d. sprendimo (dėl ieškinio UAB 

„Altiplanas“ už 2010-12-06 sutarties neįvykdymo). 
8. Einamieji klausimai: 

8.1. dėl buitinių atliekų išvežimo, vandens tiekimo,  ir kt. 
8.2. dėl iš varžytinių parduotų sklypų  Nr.218 ir 231. 

9. Pasiūlymai, probleminiai klausimai, diskusijos.  
 

1.SVARSTYTA. Bendrijos valdybos 2014 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

NUTARTA.  Patvirtinti bendrijos valdybos 2014 m. veiklos ataskaitą.  
Balsavimo rezultatai:  už – 28 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikyta-0 balsų. 
 
2.SVARSTYTA. Revizoriaus išvados apie 2014 m. bendrijos finansinę veiklą ir jų tvirtinimas. 
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NUTARTA. Patvirtinti revizorės išvadas apie 2014 m. bendrijos finansinę veiklą su pastabomis ir 
pasiūlymais. 
Balsavimo rezultatai:  už – 28 balsai, susilaikė- 0 balsų, prieš – 0 balsų. 
 
3.SVARSTYTA. 2014 m. finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

NUTARTA. 2014 m. finansinės-ūkinės veiklos ataskaitą patvirtinti. 
Balsavimo rezultatai: už – 28 balsas, prieš – 0 balsų, už – 0 balsų. 
 
4. SVARSTYTA. 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
 
NUTARTA.  Patvirtinti 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, papildomai numačius lėšas bendro 
naudojimo žemės ir vandens telkinių išpirkimui bendram bendrijos narių naudojimui.  Pavesti 
valdybai apsvarstyti santechnikų-mašinistų apmokėjimo už darbą klausimą. 
 
Balsavimo rezultatai: už - 28 balsų, prieš – 0 balsų, susilaikyta – 0 balsų. 
 
5.SVARSTYTA. 2015 m. nario mokesčio ir kitų mokesčių (kaupiamųjų lėšų) tvirtinimas. 
 
NUTARTA: 

1. Tvirtinti nario mokestį už 1-ą arą – 6,08 Eur (21 Lt), sodininkams, ne bendrijos nariams, 
mokestis tas pats, kaip ir nariams,-  6,08 Eur už 1-ą arą. 

2. Pratęsti nariams ir sodininkams, ne bendrijos nariams, vandens siurblinės renovacijai 
kaupiamųjų lėšų rinkimą – metinį mokestį 5,79 Eur (20 Lt) vienam sklypui. 

3. Tvirtinti stojamąjį į Bendrijos narius mokestį – 145 Eur, perrašant arba dovanojant sklypą 
giminaičiui - 15 Eur. 

4. Narių ir nenarių, nesumokančių mokesčių ilgiau nei metus arba visai nemokančių, duomenis 
perduoti skolų išieškojimo tarnybai, prieš tai įspėjant raštu skolininką. 

5. Nario mokesčius už einamuosius metus nariai ir nenariai turi sumokėti iki einamųjų metų 
liepos 1 d. Nesumokėjus mokesčių einamaisiais metais, skaičiuoti delspinigius 0,03 proc. už 
pradelstų dienų skaičių nuo liepos 1 d. 

 
Balsavimo rezultatai: už - 28 balsų, prieš – 0 balsų, susilaikyta – 0 balsų. 
 
6.SVARSTYTA.  Žemės sklypų (vandens telkinių) bendrojo naudojimo bendrijos tikslams. 

NUTARTA: 
1. Išsipirkti bendrijos bendram naudojimui valstybinės žemės sklypus su esančiais vandens 

telkiniais, 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatoje papildomai tam numačius  reikiamas lėšas. 
2. Sumokėti į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą už žemės 

sklypų patikėjimo teise įregistravimą grynais pinigais arba mokėjimo pavedimu reikiamą 
sumą pagal pridedamą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus 
miesto skyriaus 2015-04-22 raštą Nr.49SFN-446-(14.49.104.). 

 
Balsavimo rezultatai: už - 27 balsų, susilaikyta – 1 balsas, prieš – 0 balsų. 
 
 
7. SVARSTYTA.  Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 6 d. sprendimo (dėl ieškinio 
UAB „Altiplanas“ už 2010-12-06 sutarties neįvykdymo). 



3 
 
NUTARTA . Susigrąžinus lėšas iš UAB „Altiplanas“, sudaryti sutartį su kita įmone ir baigti 
bendrijos kelių ir gatvių kadastrinius matavimus. Minėtas lėšas naudoti būtent šiam tikslui. 
 
Balsavimo rezultatai: už - 27 balsų, susilaikyta – 1 balsas, prieš – 0 balsų. 
 
8.SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 
 
NUTARTA: 

1. Pritarti valdybos sprendimams pagal 8.1, 8.3 klausimo punktus: 
1.1.Atliekos bus vežamos balandžio 25 d., birželio 27 d. ir  rugpjūčio 29 d. 
Atnaujinus vandens siurblinę, vandens sistemą leisti visą parą šešias dienas per savaitę. 

Išeiginė diena - pirmadienis. 
1.2. Nutraukti vandens tiekimą sklypui Nr.390, iš metinio nario mokesčio išskaičiuoti dalį 

už nutrauktą vandens tiekimą, prieš tai įspėjus s/b narę Oną Žilinskienę apie šį visuotinio 
narių susirinkimo sprendimą. 

2. Priimti žinion apie skl. Nr.218 ir Nr.231 naujo savininko pirkimą iš varžytinių su skolomis 
be bendrijos žinios, ir savininkų pasikeitimą.  

 
Balsavimo rezultatai: už - 28 balsų, prieš – 0 balsų, susilaikyta – 0 balsų. 

 
9.SVARSTYTA. Pasiūlymai, probleminiai klausimai, diskusijos.  
 
NUTARTA.  Visais būdais skatinti nepakantumo atmosferą visiems tiems bendrijos 
nariams, kurių elgesys aiškiai prasilenkia su bendrijos kultūringo, saugaus ir ramaus 
gyvenimo normomis. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidėjus viešinti bendrijos 
interneto svetainėje, skelbimų lentoje. 

Balsavimo rezultatai: už - 27 balsų, susilaikyta – 1 balsas, prieš – 0 balsų. 
 

 
Susirinkimo pirmininkas   ___________ Juozas Liaukonis 
   (parašas) 
Susirinkimo sekretorius   ___________ Vidmantas Urbonas  

   (parašas)   
 
 
 
Išrašas tikras 
S/b „Gulbinai“ valdybos pirmininkas 
 
Antanas Bložė 
A.V. 


